
 

PRESSEMEDDELELSE 30. september 2022 
Stella L. Nielsen udnævnt til ny administrerende direktør for Concordia Forsikring – en del af Himmerland 
Forsikring-koncernen 
 

 
 

Stella L. Nielsen – ny administrerende direktør for Concordia Forsikring A/S.  

 
Bestyrelsen i Concordia Forsikring har udnævnt 40-årige Stella L. Nielsen som ny administrerende direktør for sel-
skabet. Stella L. Nielsen tager over efter Ole Færch som administrerende direktør.  
  
Stella L. Nielsen har siden 2001 været ansat i Himmerland Forsikring-koncernen, hvor hun igennem årene har 
varetaget forskellige operationelle og ledende stillinger, herunder fra 2016 som underdirektør med ansvar for bl.a. 
compliance og risikostyring og siden 2019 som vicedirektør i koncernen.  
 
Om udnævnelse af Stella L. Nielsen som administrerende direktør for Concordia Forsikring, siger bestyrelsesfor-
mand, Erling Sørensen: 
 
”Concordia Forsikring får med Stella L. Nielsen en direktør med en dyb indsigt i forretningen og med klare visioner 
for selskabets videre udvikling. Vi er i bestyrelsen glade for, at Stella har valgt at tage imod udfordringen. Vi ser frem 
til et godt samarbejde og til at følge, hvordan hun vil præge Concordia Forsikrings videre udvikling. Der skal samtidig 
lyde en stor tak til afgående direktør Ole Færch for en mangeårig, dygtig og kompetent ledelse af selskabet.” 
 
Stella L. Nielsen tiltræder stillingen som administrerende direktør for Concordia Forsikring 1. oktober 2022 og vil 
sideløbende hermed fortsat fungere som vicedirektør for Himmerland Forsikring, hvor Ole Færch er administre-
rende direktør.   
 
”Jeg er glad for og ikke mindst stolt over den tillid, bestyrelsen har vist mig ved at lade mig stå i spidsen for et selskab 
som Concordia Forsikring. Tilsvarende Himmerland Forsikring, bygger Concordia Forsikring – og vores brands herun-
der – på nogle helt særlige værdier, og vi gør os hver dag stor umage for at levere de bedste forsikringsløsninger og 
den bedste betjening af vores kunder. Medarbejderne i selskabet er dygtige og dedikerede, og jeg ser meget frem til 
sammen med resten af organisationen at bidrage til den videre udvikling af Concordia Forsikring – og ligeledes ser 
jeg frem til det fremtidige samarbejde med bestyrelsen – og direktionen i Himmerland Forsikring-koncernens øvrige 
selskaber”, udtaler Stella L. Nielsen.   
 
********************************************************************************************************************* 
Concordia Forsikring A/S er et 100 % ejet datterselskab til Himmerland Forsikring G/S og har hovedkontor i Odense 
samt afdelingskontorer i Aars, Virum, Ærøskøbing og på Læsø. 
 
Selskabet er landsdækkende og tilbyder forsikringer til private, mindre og mellemstore erhvervsvirksomheder og 
landbrug samt dyreforsikringer under de to brands Dyrekassen Danmark og Dansk Hesteforsikring.  
 
Herudover betjener selskabet kunder under følgende brands:  
 
Ærø Brand, Læsø Brand og Dansk Glasforsikring.  
 
Selskabet havde pr. 31. december 2021 bruttopræmieindtægter for 299,3 mio. kr. En egenkapital på 387,8 mio. 
kr. og aktiver for 643,0 mio. kr.  


